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அணிந்துமர
திரு.கலார்ததியகயன் இமையவரம்பன்

திருக்குறள் உணவகம், அமடயலாற.

`கவிப்யபலாம்`,  இந்த தசலால்லின் வழ கவிமத சுவலாசிக்கும் கவிஞர்கள் ஏரலாளம்.  கவிஞர்களுக்கு ஒரு
பரந்த,  சுதந்திரமைலான,  பமடப்புத தளதமத உருவலாக்கும் மயற்சியலாகத தலான் `கவிப்யபலாம்`  என்கிற
கவிமதக் குழ உருவலாக்கப்பட்டது.  2015  மதல் இயங்கி வரும் இந்தக்குழ பல நல்ல கவிஞர்கமள
இனம் கண்டு தளம் அமமைததுத தந்திருக்கிறது. 
ஒரு மகநூல் குழவலாக இயங்கி வரும் இந்த கவிஞர் குழலாம்,  அளப்பரிய பல கவிமத மயற்சிகமளச
தசய்து வருகிறது.  மைலாதலாந்திர கவிமதக் கூட்டம்,  வகுப்பமற நிகழ்வ என்கிற வமகயில் கவிஞர்களின்
சந்திப்புகளும் நடந்து வருகிறது.
தமிழ், கவிமத, இமச, இமளஞர், சமூகம் என்கிற புள்ளிகமள இமணக்கும் மயற்சிமயக் கவிப்யபலாம்
ததலாடர்ந்து மன்தனடுதது வருகிறது. எந்ததவலாரு மன்தனடுப்பும் அதன் விமளதபலாருமளக் தகலாண்யட
கணக்கிடப்படுகிறது. கவிஞரின்  விமளதபலாருள்  கவிமத.  ஆனலால்  ஒவ்தவலாரு சிறந்த கவிமதயின்
விமளதபலாருள் அதமன வடிதத கவிஞன் மைட்டுயமை. அவன் இந்த சமூகததின் நரம்புகமளச தசலாடுக்கி
ஏயதலாதவலாரு மைலாற்றதமத தூண்டிக்தகலாண்யட இருப்பலான்.  தசலால்லின் வழ,  தசயலின் வழ.
அப்படியலான சில கவிஞர்கமள உங்களுக்கு அறிமகப்படுததும் ஒரு சிற மயற்சிதலான் இந்த நூல்.
குழவினரின் பமடப்புகமள மின் நூல்களலாக மைலாற்றி பதிப்புசதசய்யும் எண்ணம் வந்தவடன்,  அதற்கு
தசயல்வடிவம் தரும் மழ தபலாறப்மபயும் தன் சிரயமைற்தகலாண்டு இந்தப் புததகதமத வடிவமமைதது,
கவிஞர்களின் கவிமதகமளத ததலாகுதது ஒரு சிறந்த பமடப்பலாக உங்கள் கண்களுக்கு தகலாண்டு
வந்திருக்கும் அததுமன தபருமமையும் தசல்வன். பலாம்பன். ம. பிரசலாந்த ஐயய சலாரும். 
கவிப்யபலாம் குழவில் இப்படிப்பட்ட ஆக்க எண்ணம் தகலாண்ட தம்பிகள் ஏரலாளம் என்பதற்கு பலாம்பன்
ஒரு பருக்மக உதலாரணம்.
கவிஞர்களின் பமடப்புகள் அமனததும் தனிததன்மமை வலாய்ந்தது.  இந்த ததலாகுப்பில் இடம்தபறம்
ஒவ்தவலாரு கவிமதயும் நலாம் மைறந்த ஏயதலாதவலாரு சமூக அவலதமத நம் கண்மன் தகலாண்டு வரும்
என்பது மைறக்க மடியலாத உண்மமை.  கவிமதகளின்  வலாயிலலாக  உணர்யவற்றிய  கவிஞர்களுக்கு
குழவினரின் நன்றியும், பலாரலாட்டுக்களும். 
இந்த நூல் பமடப்புகமளக் தகலாண்டு யசர்க்கிற மயற்சியில் ஒரு படிக்கல் மைட்டுயமை. அன்றி எந்த இலலாப
யநலாக்கதயதலாடும்  பதிவலாக்கப்படவில்மல.  வமளதலங்களில்  இலவசமைலாகக்  கிமடக்கத  யதமவயலான
அததுமன மயற்சிகளும் யமைற்தகலாள்ளப்பட்டுள்ளன.  யமைலும் கவிமதகள் கவிஞர்களின் ஒப்புதயலலாடு
இமணக்கப்பட்டுள்ளன.
யபசுகிற தசலால்மல விட,  எழதது சக்தி வலாய்ந்தது.  கலாலங்கமளக் கடந்து நிற்கும்.  அதனினும்
கவிமதகளின் ஆற்றல் மிமக, அமவ உள்ளங்களில் ஏயதலாதவலாரு விமதமய விட்டு தசல்லும் என்பமத
நம்புபவன் நலான்.  இந்தப் புததகததில் வரும் ஏதலாவததலாரு கவிமத அப்படிதயலாரு விமதமய உங்களில்
விட்டுச தசல்லுதமைனில்,  அது `கவிப்யபலாம்`  என்கிற குழவின் எண்ணததிற்குக் கிமடதத ஆக்சசிறந்த
தவற்றியலாக அமமையும். 
ததலாடர்ந்து கவிப்யபலாம் மின்புததகங்கமள வலாசிதது பின்னூட்டம் தருவதன் மூலம் நீங்களும் இந்த
கவிமதப் பயணததில் ஒரு அங்கமைலாக மைலாறலலாம்.
வலாருங்கள் கவிப்யபலாம்..!
For info: https://www.facebook.com/groups/182031845934439/ or www.kavippom.com
For Feedbacks/Suggestions: admin@kavippom.com / 9710849500

3

https://www.facebook.com/groups/182031845934439
mailto:admin@kavippom.com
http://www.kavippom.com/


ததலாகுப்புமர

பலாம்பன் ம.பிரசலாந்த
இரலாயமைஸவரம்

ததலாகுததவன் யபசுகியறன்,
வணக்கம்.  தற்கலாலக் கவிமதத தளங்களில் நலான் பலார்தத வமரயில் மற்றமழதலாக மைலாறபட்ட

யகலாணதது சிந்தமனயுடன் பயணிக்கும் ஒயர கவிமதக் குழமைம் ‘கவிப்யபலாம்’ மைட்டுயமை. வழக்கம்யபலால்
தவறமையன  கவியரங்கங்கயளலாடு  நின்றயபலாகலாமைல்  கவிமதயில்  புதுப்புது  பரிமைலாணங்கமள
உருவலாக்கியும், அவற்மற உலகுக்கு பரப்பியும் வருகிற கூட்டம் என்ற மமறயில் கவிப்யபலாம் தகலாஞ்சம்
விததியலாசமைலான தளயமை.   

கவிப்யபலாமக்கும் எனக்கும் நீண்ட தநடியகலால இணக்கம் என்யறதும் இல்மல என்றலாலும் கூட
பரஸபரமைலாக  எனக்கு  கவிப்யபலாம்  தந்த  உறவகள்  அதிகம்.  மிகக்  குறகிய  கலால  இமடதவளியில்
உயிருக்கு அணுக்கமைலாக மைலாறியிருக்கிறது கவிப்யபலாம்.

மகநூல் குழமைங்களில் கவிமத எழத மவப்பது என்பததலான்றம் கவிப்யபலாமின் புதிய திட்டம்
கிமடயலாது.  ஆனலால்  ததலாடர்ந்து  எழதவம்  இன்னும்  சிறப்பலாக  சிந்திக்கவம்  ஏமனய  கவிஞர்களின்
கவிமதகயளலாடு  வலாசகப்பலார்மவயில்  தன்  கவிமதகமள  ஒப்பிட்டு  பலார்க்கவம்  அவற்மற  ஒயர
ததலாகுப்பலாக்கி தவளியிடுதல் என்கிற திட்டதமத மகயிதலடுததிருக்கிறது இந்தக் கவிப்யபலாம் குழ.

வடுக்களின்  வரலலாற என்கிற  தபலாது  தமலப்பின்  கீழ்,  மைனித  குலம்  யபலாரலாடி  பின்
மைறந்துயபலான  பிரசசிமனகமள நிமனவூட்டும் விதமைலாகக் கவிமதகள் எழதலலாம் என்தறலாரு அறிவிப்பு
வந்ததும்,  கவிப்யபலாம்  கவிஞர்கள்  கவிததுக்  குவிதத  கவிமதகளின்  ததலாகுப்புதலான்  இந்த  நூல்.
கண்ணியமைலான  மமறயில்  மகயலாளப்பட்டிருக்கின்றன  பிரசசிமனகள்.  தவறமையன  வலார்தமதகளலால்
ஜேலாலம்  கலாட்டுதல்  என்றில்லலாமைல்  வலாசகனின்  உணர்சசி  நிமலமயத  ததலாட்டுப்பலார்க்கும்  திறமமடய
கவிமதகள் இந்தத ததலாகுப்பில் ஏரலாளம்.

உங்கள் வலாழ்ததுக்களுடன் ததலாடர்ந்து அடுததடுதத ததலாகுப்புகமளயும் தவளியிட கலாததிருக்கிறது
கவிப்யபலாம்.  வலாழ்தயதலா  வமசயயலா  எதுவலாயினும்  வளர்சசிப்பலாமதக்யக  என்பதலால்  உங்கள்
மைறதமைலாழகமள அனுப்புங்கள். நன்றி.

படிப்யபலாம்....................
.....பமடப்யபலாம்.....

.......................கவிப்யபலாம்

- ததலாகுப்பலாசிரியன்

7299585174
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1 தசல்லமதது இறப்பு வழக்கு 
- கவிஞர் அரவிந்த அர்வி

தசல்லமதது இறந்துயபலாய்

அன்யறலாடு ஐந்து நலாட்களலாகின

அழகிய பிணவலாமடயில்

மூக்மக தபலாததிக்தகலாண்யட

தசல்லமததுவின்

சக இந்து

சக தமிழன்

சக இந்தியன்

சக மைனிதன்

சக உயிர்

சுடுகலாட்டு யலாததிமரக்கு

தமட தசலால்கின்றலான் !

யசரி வலாசிக்கு

வலாழம்யபலாது

தசருப்புக்கூட

ஆண்மடத ததருவில்

அணிந்துவர

அவனுக்கு உரிமமையில்மல.

தசதத பின்பு

பூமைலாமல யதலாரணமம்

பலாமட பல்லக்கில்

ஊர்வலம் வரததலான்

அனுமைதி கிமடக்குயமைலா !

எறம்புண்ண மைலாக்யகலாலமம்

கலாக்மகக்கு பமடயலும்

மைலாட்டுக்கு பண்டிமகயும்

நலாய்க்கு நடுவீட்டிலும்

இங்தகப்யபலாதும் இடமிருக்கும்..

மைனிதமர மைனிதர்

அண்டுதல் மைட்டும்

விலக்கலாகியிருக்கும் !
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தசல்லமததுவின்

உடலில் புழக்கள்

தநளிந்துதகலாண்டிருந்தயபலாது

வழக்கு நீதிமைன்றததிற்கு தசன்றது.

பலாமடயில் பிணதயதலாயட

வழக்கலாடி தவன்ற

தபலாதுப்பலாமதயில்

சுடுகலாட்டு யலாததிமரக்கு

உரிமமையும் கிமடததது.

சலாதி தவறிதகலாண்ட

சழ்பிடிதத தமலகள்

நீதிக்கு மைட்டும்

தமல வணங்கிடுமைலா ?

சட்டதமத மைறதது

தபலாதுப்பலாமதயில்

தசல்லவிடலாமைல்

தவறியர்கள் நிகழ்ததியது

பிணமைறியல் !

ஆதிக்கததிற்கு

அடிபணிந்த

கலாக்கிகளும்

புதுப்பலாமத

அமமைதது

தசல்லமததுமவயும்

தசததுப்யபலாயிருந்த

நீதிமயயும்

ஒருயசர புமதததனர்.. !

மைறக்கலாமைல்

ஒவ்தவலாரு அமைலாவலாமசக்கும்

தமைலாட்மடமைலாடியில்

கலாகங்களுக்கு

பமடததயசலாற பரிமைலாறப்பட்டது !

- அரவிந்த

_x_x_x_x_x_x_x_x_x
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நலாமக மைலாவட்டம் மையிலலாடுதுமற அருகில் திருநலாள்தகலாண்டசயசரி என்னும் கிரலாமைததில் சனவரி 

3,2016 ல் தசல்லமதது என்கிற தலித மதியவதரலாருவர் மைரணதமைய்தினலார்.அவ்வூரில் தலிததுகள் 

பயன்படுததும் சுடுகலாட்டு பலாமத பயன்பலாட்டுக்கு இல்லலாததலால் வழவூரில் உள்ள தபலாதுப்பலாமதமய 

பயன்படுதத தசல்லமதது குடும்பததினர் விரும்பினர். வழவூர்கலாரர்கள் இதற்கு தபரும் எதிர்ப்பு 

ததரிவிதது,தசல்லமததுவின் யபரன் நீதிமைன்றதமத நலாடி,நீதி கிமடதது,ஆதிக்கசலாதிக்கலாரர்கள் தீர்ப்மப 

புறக்கணிதது,கலாவல்துமற சட்டதமத மீறி புது பலாமதமய உண்டலாக்கி தசல்லமததுமவ அடக்கம் 

தசய்தனர். தசல்லமததுவின் குடும்பததினர் தீக்குளிக்க மயன்றனர். நீதிக்கு யபலாரலாடிய தலிததுகள் 

கலாவல்துமறயலால் தலாக்கப்பட்டலார்கள். தடியடி நடததப்பட்டது. நூற்றக்கணக்கலான தலிததுகள் மீது 

வழக்குப்பதிவ தசய்யப்பட்டது.
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2  சிரியலாவலா? ஸ்ரீயதவியலா?
- கவிஞர் மைணிமைலாறன் 

#வடுக்களின்_வரலலாற_சிரியலா

 (சிரியலா நலாட்டில் சிறவர்கள் படுதகலாமல தசய்யப்பட்டயபலாது அமத ஊடகங்கள் 

ஊதலாசினப்படுததிவிட்டு அந்த யநரததில் மைமறந்த நடிமக ஸ்ரீயதவியின் மைரணதமத மிமகப்படுததி 

ஒளிப்பரப்பியயபலாது எழதியது.                                                                   நலாள் :25/2/2018)

-----------------------------------------

சிரியலா, நீ சரிய நலாடுதலாயன!

ஏன் இப்படி தகலாமலதவறியயலாடு திரிகிறலாய்?

சிறிய நலாதடன்ற சிரியலாமவ நிமனதது 

தபரிய நலாடுகள் யபலார்தததலாடுக்கலாமைல் 

விட்டதன் விமளயவலா இக்தகலாமலகள்?

சிரிததுக் தகலாண்டிருந்த சிறலார்கள் மீது சறீப்பலாய்ந்தன யதலாட்டலாக்கள்!

பலால்மைனம் மைலாறலாத பிஞ்சுகள் மீது.... 

பதம் பலார்ததன குண்டுகள்!

மைலாசசரியம் அறியலாத மைழமலகள் மீது 

ஏறி மிதிததன பூட்ஸ கலால்கள்!

சிரியலா, நீ சிறிய நலாடுதலான்! ஆனலால் சிறலார்கமளக்கண்டலாயல ஏன் இரதத தவறிபிடிதது அமலகிறலாய்.?

ஸ்ரீயதவி இறந்த தசய்திமய 

இருபததி நலான்குமைணி யநரமம் ஒளிபரப்பிக்தகலாண்டிருக்கும் ஊடக உடும்புகள்,

சிரிய சிறவர்களின் படுதகலாமலமய தபரிது படுததலாமைல் புறம் தள்ளுவது ஏன்? 

ஒளிபரப்பினலால் ஒன்றம் தபரிதலாக யதறலாது என்பதலால் ஓரவஞ்சமனயலா.?

நலாமளக்கு நமைக்கும் இதுயபலால் ஒரு நிமலமமை வந்தலால் 

யவடிக்மக பலார்ததுக்தகலாண்டிருக்க எததனிப்யபலாமைலா.?

இறந்துயபலான ஸ்ரீயதவிக்கலாக இந்திய யதசயமை கண்ணீர் விடட்டும்.

இறந்துயபலான சிரிய சிறலார்களுக்கலாக

கவிஞர்கயள நலாமைலாவது கண்ணீர் விடுயவலாம்.

அவரவர் கண்ணீர் கவிமதகள் மூலம்.
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3 அம்மைலா
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_உயிர்ததிமச

(அம்மைலாவடன் எனது பலால்யகலால நிமனவகள்)

*******************************************

உன் மந்தலாமனயில் மடிதது மவததிருக்கும்

மூன்ற மபசலாமவ நீ மடிசசவிழ்ப்பதற்கலாக

உன்மன மப்பது மமற  சுற்றிசசுற்றி வருயவன்

‘மருகம்மைலா’ ஆயலா சுடும் மறக்கு வலாங்கித தின்பதற்கலாக!

******

உன் இடுப்புபலாவலாமடயின் யமைல்நலாடலா ஓரததில்

நீ சுருட்டி மைமறதது மவததிருக்கும் ஐம்பது மபசலாமவ

அடம் பிடிதது அழது புரண்டு வலாங்கிசதசல்யவன்

ஆப்பக்கமட  அங்கம்மைலாளிடம்  ஆப்பம் வலாங்கி விழங்குவதற்கலாக!

******

நம் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள தஜேயரலாஜ் டலாக்கீஸில்

மைலாதம் ஒரு படமைலாவது பலார்ததுவிட யவண்டும் எனக்கு!

அதற்கலாக அப்பலாவின் அனுமைதியின்றி அவரது சட்மடப் மபயிலிருந்து

ஒததரூபலாய் எடுதது தருவலாய்  என் அவலா நிமறயவறவதற்கலாக!

*****

இப்யபலாது நலான் மகநிமறய சம்பலாதிக்கியறன் - உன்மன

அவ்வப்யபலாது தவளியில் அமழததுச தசல்கியறன்!

‘மருகம்மைலா’ ஆயலா மறக்கு சுட்ட இடததில் – ஆனந்த பவன்!

‘அங்கம்மைலா’ அக்கலா ஆப்பம் சுட்ட இடததில் – ஆரியலா பவன்!

‘தஜேயரலாஜ்’ டலாக்கீஸ இருந்த இடததில் –  மைல்டிபிளக்ஸ மைஹலால்!

******

ஆனந்த பவனில்  "மறக்கு – ரூ. மப்பது!.

ஆரியலா பவனில்  "ஆப்பம் –  ரூ . ஐம்பது.!

மைல்டி பிளக்ஸில் "டிக்தகட்– ரூ . மன்னூற!

விமலமயக் யகட்டதும்,

 உன் உயிர்ததிமசயலானது 

மைலரும் நிமனவகளில் மழகுகிறது! 

அந்தப்_பமழய வலாழ்க்மகக்குப் பழகிப்யபலான உனக்குப் 

புதிய வலாழ்க்மக புளிக்கிறது.

*********************

#மைலாறன் மைணிமைலாறன்
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4 ஸதடர்மலட் வழக்கு
- கவிஞர் அம்பிகலா குமைரன்.

#வடுக்களின் _ #வரலலாற_ஸதடர்மலட்

 ( எண்சர் விருததம்)

***************************************

ஆலயங்கள் இருக்குதடலா எங்கும் வலானலாய்

     அதனுள்யள இருப்பததல்லலாம் ததய்வம் தலானலா

கலாலததில் நடப்பததல்லலாம்   தகலால்லச சூழ்ந்தும்

     கண்தடதிர்க்க மடியலாத மட்கள் தலானலா.

ஓலங்கள் யகட்கமலயயலா ஒருவ ருக்கும்

      ஒன்யறதலான் குலதமைன்றீர் யபசசில் தலானலா

சலதமதக் கலாப்பதற்கு சிந்மத இல்லலார்

      சக்கிரமைலாய்ச தசததிடுவீர் மூசசும் ஏயனலா.

.

எங்கிருந்யதலா வந்தவர்க்கு இடமம் தந்து

     இததமனயும் விற்பதற்கலா அரசும் இங்கு

அங்கிருந்தலால் சரழவலார் என்யற ஆய்ந்து

       அங்குரங்கலாய் வந்தலாயரலா இங்யக பலாய்ந்து

தபலாங்குதமைழல் புவிதன்மனத யதலாண்டும் யபலாது

     புக்கலாத யநலாய்புக்கும்  யமைனி தன்னில்

எங்கணமம் இமதயறியலா அரசும் இங்கு

     எதற்தகன்ற தசலால்லிடுவீர் இப்யபலா திங்கு

.

கலாடுகமள அழததிட்டீர் கவிகள் வலாழம்

   கூடுகமள அழததிட்டீர் மைனிதர் வலாழம்

வீடுநிலம் நீரின்றி வலாழ்கின் யறலாயமை

      விட்தடலாழப்பீர் கலாற்யறனும் சுவலாசம் யவண்டும்

நலாடறிந்து தகலால்கின்றீர் நஞ்மசத தந்து

       நலாங்கதளன்ன தசய்திட்யடலாம் பலாவம் இங்கு

யதடுகின்ற வலாழ்தவல்லலாம் யவண்டலாம் யகளீர்

      திததிப்யபலாம் உயிர்மைட்டும் தலாரீர் தலாரீர்

- அம்பிகலா குமைரன்.

11



5 திருதநல்யவலி தீக்குளிப்பு
- கவிஞர் உதய் ரலாகவ்

#வடுக்களின்_வரலலாற

ஒரு குடும்பதமதச யசர்ந்த அமனவரும் கந்துவட்டி தகலாடுமமை தலாங்க மடியலாமைல் கதலக்டர் 

அலுவலகததின் மன்பு தீக்குளிதது இறந்தனலான, சுற்றி அமனவரும் இருந்தும் யலாரும் தடுக்கவில்மல..,

அன்ற எழதியது..,

_______________________________________

அக்னி யதவயன  

அக்குழந்மதயின்

அழகுரல் யகட்டுன 

அமணந்திருக்கலலாயமை!

இப்படி அமணதது தகலாண்டலாயய,

கலார்யமைக வருணயண 

கருமண தகலாண்டு

நீயலாவது தபலாழந்திருக்கலலாயமை!

இப்படி தபலாய்தது யபலானலாயய,

நீதி யதவமதயய 

எப்தபலாழதும் தூங்கும்

நீ இன்றலாவது விழததிருக்கலலாயமை!

மைறதது விட்டலாயய,

கடவளர்களும் தததம் 

கடமமை மைறந்தனர்!

மைனிதயமைலா தன்மன 

மைலாய்ததுக் தகலாண்டது!

இதுயவ தினம் வலாடிக்மக!

இங்தகல்லலாயமை யகளிக்மக!

தமிழதரன நலாம் தசலால்வது தலான் யவடிக்மக!
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6 தசங்மக சற்றம்
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_தசங்மக சற்றம்

********************************************

( திருவண்ணலாமைமல மைலாவட்டம் தசங்கததில் பஜேலார் வீதியில் ஒயர குடும்பதமதச யசர்ந்த மூன்ற 

அப்பலாவிகமள  கலாவல்துமறயினர் கலாட்டுமிரலாண்டிததனமைலாக தலாக்கியயபலாது எழதியது. நலாள் : 12/6/2016)

********************************

கலாட்டு கலாகரூட்டிகளுக்கு

கலாக்கிசசட்மட மைலாட்டிவிட்டதலா கலாவல்துமற..?

லததி சுயற்றததலாயன உரிமமை தகலாடுததது சட்டம்.!

எட்டி உமதக்க உரிமமை 

தகலாடுக்கமலயய சட்டம்.?

மைன்னிப்புக்யகட்டு கலாலில் விழந்த அப்பலாவிகமள….

ஈவூ இரக்கமைற்ற அடிதது துமவததீர்கயள அடப்பலாவிகயள.!

“மைன்னிப்பு யகட்பவன் மைனுஷன்.

மைன்னிக்கத ததரிந்தவன் தபரிய மைனுஷன்!”

சினிமைலாவில் மைட்டும்தலான் இது சலாததியமைலா…?

நிஜே வலாழ்வில் நடப்பதில்மலயய சததியமைலா..!

அய்யயலா...அம்மைலா...என்ற 

ஈரகுமல நடுங்க

அபயக் குரல் எழப்பினலாயள 

அந்த அபமல...

அவள் அலரல் உங்கள் தகலாடூர கலாதுகளுக்கு

நிஜேமைலாகயவ யகட்கவில்மலயலா நயவஞ்சக கலாக்கிகயள..?

சலாமைலான்யர்கள் என்பதலால்தலாயன சகட்டுயமைனிக்கு மநய்யப்புமடந்தீர்கள்!- அவர்கள்

அம்பலானிகளலாக இருந்திருந்தலால் இந்யநரம் 

ரததன கம்பளமைல்லலாவலா விரிததிருப்பீர்கள்!

பணி இடமைலாற்றம் மைட்டும் யபலாதுமைலா.!– அவர்களின்

மினிமய பிடிதது சட்டததின்மன் நிறதத யவண்டலாமைலா..?

கலாவல் துமறமய மகயில் மவததிருக்கும் தமிழக மதல்வயர..!
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கருமண கலாட்டுங்கள் அந்த அப்பலாவிகளுக்கு நஷ்ட ஈடுகளின் மூலமைலாக..!

கலாட்டமைலான கண்டனதமதக் கலாட்டுங்கள் அந்த மூன்ற கலாவலர்களின்

மூர்க்கததனமைலான தலாக்குதலுக்கலாக.!

இலங்மக தமிழர்களுக்கலாக சிங்களவர்களுக்தகதிரலாக

இமடவிடலாமைல் எதிர்ப்பு குரல் தகலாடுதது வருகியறலாம்

இங்யக தசங்மக தமிழர்களுக்கலாக கலாவலர்களுக்தகதிரலாக

ஒட்டுதமைலாதத தமிழகமம் தமைலாததமைலாக குரல்தகலாடுப்யபலாம் வலாருங்கள்..!

ஆளும்கட்சியின் ஆதரவ இருக்கிறததன்ற ஆட்டம் யபலாடலாதீர்கள்.

நலாமள அது எதிர்கட்சி ஆகும்யபலாது, உங்கள் கலாக்கிகள்மீது

கலாக்கலாக்கள் அமைர்ந்து கக்கலா யபலானலாலும் சட்மடதசய்ய ஆளிருக்கலாது..

விமன விமளததவன் விமன அறப்பலான்.

இன்ற நீங்கள் கலாப்பலாற்றப்பட்டு இருக்கலலாம்,

ஆனலால் நலாமள சட்டததின் மன்பு நிறததப்படும்யபலாது

தவட்கி தமலகுனிந்தலாலும் சட்டம் உங்கமள கலாப்பலாற்றலாது.

விமனமய விமதததுவிட்டு நீங்கள் தசன்றவிட்டீர்கள் – ஆனலால்

நீங்கள் நடந்துதகலாண்ட அததுமீறிய அபததங்களலால் அதிகமைலாக

பலாதிக்கப்படுவததன்னயவலா மைனிதலாபிமைலானம் மிக்க உங்கள் சகலாக்கயள.

ஏதனனில் தமிழக மைக்களின் தவறலான கண்யணலாட்டம் கலாவல்துமறமீது

எப்யபலாதும் உண்டு ! 

அதற்கு யமைலும் வலு யசர்க்கும் விதமைலாக

ஆகிவிட்டது அந்த யவண்டததகலாத தசங்மக சம்பவம்.

***********************************

#மைலாறன்மைணிமைலாறன்.

12/6/16 12:36pm
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7 மைண்மூடிய யமைட்டில் கூவம் யசவல்
- கவிஞர் வலாலிதலாசன்

வடுக்களின் வரலலாற -யதள்

தகலாடுக்களின் யநலாவ

இடுக்களின் சிக்கிய யலாமன

அடுக்களம் யமைவ.

ததருக்களில் ததறிக்கும்

ததனந்யதலாறம் பிரசசமன நூற-மகப்

பருக்களில் தவடிக்கும்

பல்வலி யபலால பலாதகங்கள் நூற

அடிக்கடி ஆர்ப்பலாட்டம்

அமனததும் நடக்கயவ தசய்கிறது-அட

நடிக்கிற நரிகளலா

நலாள்யதலாறம் நன்மமை தபய்கிறது.

பூட்டிய வீட்டுக்குள்

பூமவயர் உதிரம் தகலாட்டுகிறது- உளுததர்

தீட்டிய திட்டததலால்

தினவக்தகலாழப்பு பன்றி மக தட்டுகிறது.

உரிமமைக்குரலின் மீயத

உருட்டிச தசல்கிறலார் ஆளும் ஆதிதய யசலாழச சிசுக்கள்-

கண்ணீரில் கலாய்கிறது நலாள்யதலாறம் பசுக்கள்.

எதிர்சசூரியனும் எழலாமைல் 

எதிரலான இயக்கதமத தசய்தது பழங்கமத-நீ

எததமன நலாள் அமமைதி

எல்யலலாரும் எழந்து வழங்கமத.

ஊருக்குள்யள யகட்குயத 

ஊமமைகளின் சததம்-இமத

ஊன மைனங்தகலாண்டவரின் 

உள்ளுக்குள்யளலா யுததம்.

லலாரிக்குக் கீழருக்கும் எழமிசமசயலா

லலாபிதகலாண்டு வலாட்டுறலாங்க பசமசயலா
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யகலாயில் யகலாயிலலா யபலாய்வந்து 

யகலாமததயலாருததி பிறக்கும் மைண்ணியல

ஆயில்பட்ட தவஞ்சட்மட ஆனதலாய்

ஆகிததலான் யபலானலாயள ஆஷிபலா-தபண்

ஆண் யபதம்கலாணலாது யயலாஷிபலா.

தமலமமறக்யகலாபம்

தமலதயடுக்கும்-அன்ற

தரிததிரம் அலங்கரிதத 

தமல எடுக்கும்.

#வலாலிதலாசன்.
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8  ஸதடர்மலட்
- கவிஞர் அம்பிகலா குமைரன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_ஸதடர்மலட்

ஊனும் உருவிழக்கும் உள்ளுறப்புச தசததுவிடும்

மைலானும் மையிலும் மைடிந்துவிடும் - கலானுயர்ந்துப் 

யபலாற்றம் மைரங்கள் தபலாலிவிழக்கும் ஆமலவரும்

கலாற்றசுததம் கண்டலால் கமரந்து.

.

மந்தி மைடியுஞ்யசய் மக்கலால் நடப்பவர்கள்

பிந்திப்யபலா வலார்கள் பிணமைலாக - சந்ததிக்கலாய்

பற்றிக் கருவலாகப் பலாவமைறி யலாவயிருங்

கற்பததில் யபலாகும் கமலந்து.

.

மூசசுத திணறலலால் மன்னம் மைகளழவலாள்

யபசசுக் குமறந்தன்மனப் பின்னழவலாள் - தீசசுடர்யபலால் 

கலாயர நிகர்ததபுமகக் கலானழக்கக் கண்ணழக்க

ஊரழயமை உள்ளம் உதிர்ந்து.

.

நீர்வண்ணம் மைலாறம் நிலதமைல்லலாம் நஞ்சலாகும்

ஊர்வண்ணங் கூடும் உறவினரும் - தூர்ப்புமகயலால்

ஒட்டும்யநலாய் என்யற ஒதுங்கிடுவர் நலாளமடவில்

தகலாட்டும் பிணங்களலாய்க் யகலார்தது

.

ஊற்றங்கூற் றலாகி உணவங்கூற் றலாகிவிமள

நலாற்றங்கூற் றலாகிப்பின் நலாவரண்டு - கலாற்யறலாடு 

நஞ்சலால் இடம்தபயர்வலார் யநலாயில் இறக்கலாமைல்

எஞ்சியவர் சுற்றம் இழந்து

.

கலாமல எழந்திட்டலால் கண்மன் பிணந்ததரியும்

பலாமலயந ரலாகப் புவிமைலாறம் -  சலாமலவழச

தசல்வலார் உதவிக்கலாய்ச சிந்மத கலங்கிடுயவலாம்

நல்லலார் அரசிழந்த நலாம்.

- அம்பிகலா குமைரன்
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9 புறப்படு_தமிழலா...!
- கவிஞர் சிகரம் இரலா.நலா.கிரி

#புறப்படு_தமிழலா...!

மள்ளி  வலாய்க்கலால்  அவலங்கள் 

மடிந்து  யபலான  கமதயல்ல 

அள்ளித  தந்த  துயரங்கள் 

ஆறிப்  யபலாகும்  புண்ணல்ல!

கள்தவறி  தகலாண்ட  மிருகங்கள் 

கலாட்டுத  தர்பலார்  நடததியமத 

உள்ளும்  யதலாறம்  தமிழ்மைக்கள்

உள்ளம்  தவடிததுச  சிதறிடுயத!

துள்ளத  துடிக்கத  தமிழனதமத

துன்பப்  படுததிக்  தகலாமலதசய்த

கள்ள  மைனததவர்  தகலாடுஞ்தசயமலக் 

கலாட்டிட  இங்யக  தீட்டியயதலார் 

மள்ளி  வலாய்க்கலால்  சின்னதமத

மடக்க  நிமனப்யபலார்  மடங்கிடயவ

துள்ளி  நீயும்  எழவலாயய

துடிப்புடன்  தமிழனம்  கலாப்பலாயய !

வங்கக்  கடலமல  குமறிடயவ

வன்மமறச  நிகழ்வகள்  அரங்யகற 

சிங்கத  தமிழன்  தசங்குருதிச

சிந்திய  மள்ளி  வலாய்க்கலாலில்

தங்கத  தமிழனப்  தபண்குலதமதத 

தகலாத  தசயலலால்  சரழதத 

மைங்கலா  நிமனவகள்  நம்மமடய 

மைனததிமர  யதனில்  மைமறயலாயத!

வஞ்சகர்  தசய்த  வன்தகலாடுமமை

வடுவலாய்  வலாழம்  வரலலாற

தநஞ்சில்  சூடு  இருக்கின்ற

நிமனவகள்  என்றம்  அகலலாது!

தஞ்மச  நகரில்  அமமைந்தததலாரு 

சரிததிரச  சலான்மற  அழததிங்யக 
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துஞ்சும்  புவிமய  இடறகிற

துட்டமர  அழக்கப்  புறப்படுவலாய்!

தமிழன்  இரததம்  குடிக்கின்ற

திருட்டு  ஒநலாய்க்  கூட்டதமத

உமிதயன  இங்யக  ஊதிடயவ

ஒருதநலாடி  யபலாதும்  புறப்படுவலாய்

இமியும்  கண்கமள  மூடலாது

இன்யற  நீயும்  எழந்திடுவலாய்

தமிழன்  வலாழ்மவக்  கலாப்பதற்குத 

தயங்கலா  துடயன  புறப்படுவலாய்!

யபய்கள்  ஆட்சி  தசய்திட்டலால்

பிணமம்  தின்னும்  சலாததிரங்கள்!

தலாயின்  மமலப்பலால்  தந்திட்ட 

தமிழன்  வீரம்   தபரிததன்ற

நலாய்கள்  இங்யக  உணரட்டும் 

நமைது  தமிழனம்  வலாழட்டும்

தலாதயலாடு  யசய்கமளக்  தகலான்றிட்டச

சிறநரிக்  கூட்டம் அழயட்டும்!

நீதி  தவறிப்  யபலார்க்குற்றம் 

நிகழ்ததிய  நலாட்டுடன்  நட்தபன்ற

யவதம்  ஓதும்  சலாததலான்கள்

யவதமன  தந்திடும்  துயரங்கள் !

யமைலாதிப்  பமகமய  மிதிதயன்ற 

மைகலாகவி  நமைக்குச  தசலால்லிட்ட

யசதி  தன்மனச  தசயலலாக்க

தசருக்களம்  யநலாக்கிப்  புறப்படுவலாய்!

ஈழத  தீவில்  தமிழனதமத

இரக்க  மின்றி  அழக்கின்ற

பலாழம்  அரக்க  மைனிதர்நம் 

பலாதம்  கழவிக்  குடிததிங்யக

வலாழ்க்மக  நடததும்  வஞ்சகமர

வீழ்ததிடத  தயக்கம்  ஏன்தமிழலா ?

யவழம்  நிகர்தத  வீரமடன்

வீற  தகலாண்டு   புறப்படுவலாய் !
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10 அனிதலா
- கவிஞர். சிகரம் இரலா.நலா.கிரி

#வடுக்களின்_வரலலாற...! 

கலாதல் யதலால்விக்கு

சலாதமலத தழவம்

தபண்ணலாக இல்லலாமைல்

சமூக நீதிக்கு

தன்னுயிமர மறிததுப் யபலாட்ட

அனிதலா எனும் அக்கினிக் குஞ்யச...

நீ மூட்டிய தநருப்பு

நீட்மடத திணிதயதலாமர எரிக்கும்!

உன் ததலாண்மடக் குழமய

இறக்கிய கயிற  சலாட்மடயலாகி

யகலாட்மடயில் இருப்யபலார்

பதவிமயப் பறிக்கும்!
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11 விமடயதடும் விசும்பல்
- கவிஞர் ஏ.டி.வரதரலாஜேன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_ஆசிஃபலா

அன்மன எமனதயதடி அங்யக அழவலாயள

என்மன விடுங்கயளன் என்றழயதன் -- கண்மணப்

பிமசந்து மகந்துமடததுப் பின்நடந்த யபலாதும்

அமசயவிட வில்மல அவன்.

.

மகமய இருமிருகம் கலாமல இருமிருகம்

தமைய்மய ஒருமிருகம் யமைலழதத -- ஐய்யய்யயலா

அண்ணலா வலிக்குததன்யறன் அப்பலா வலிக்குததன்யறன்

கண்ணலால் அழதவமரக் கண்டு.

.

மகயலால் அமரந்ததன்மனக் கலாலடியில் தள்ளிவிட்டுச

தசய்யலாச தசயதலல்லலாஞ் தசய்யுங்கலால் -- தமைய்யுதறி

உங்களுக்கு நலானும் ஒருமைகயள என்றமரதயதன்

அங்கவலி யலாயல அழது.

.

அஞ்சி நடுங்குகியறன் ஆர்ததுப் புலம்புகியறன்

தகஞ்சியடி தலாங்கலாமைல் யகட்கின்யறன் -- மிஞ்சியதலால்

சிந்துங் குருதியிமனச யசர்தயத உடல்மைமறதயதன்

மந்திகரம் தபலாததி மனம்.

.

கண்டுபிமழ தசய்தலால் கடவள் விழதகடுப்பலார்

அன்றன்மன தசலான்னலாள் அதுதபலாய்யலா --- என்மனயின்ற

தபலாங்கிக் குருதிவரப் பூட்டீச சிமதக்கின்றலார்

எங்குதசன்ற தம்மைலா இமற.

.

ததலாண்மடப் பிடிததழததித துய்யத துகிலுரிததுக்

தகண்மடக்கலால் பற்ற ககதறகியறன் --- சண்மடயிட்டு

ஓடி ஒளியவலாமைலா என்யற ஒதுங்குகியறன்

நலாடி அடங்கும்மன் நலான்.

.

சற்யற உயிர்மவததுச சலாய்தததன்மனப் யபலாய்விடுங்கள்

மற்றலாய்என் தலாய்மகதமத மன்பலார்க்க -- அற்றமைற

என்மன மைடிமீது ஏந்திப்யபலா கட்டும்நீர்
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உண்டு மடிதத உயிர்.

.

யபலாதுமமையலா என்ற பயந்யத கரங்குவிதது 

ஏதுஞ்தசய் யலாதீர் எனவழயதன் -- யலாதுந்

ததரியலா ததனக்தகன்யறன் யதம்பியழ ததலான்றம்

புரியலா தவர்மகதமதப் பலார்தது.

.

அங்க உமடகமளந்தலார் ஆர்கக் கரம்ஓங்கி

எங்தகங்யகலா ததலாட்டு எமனயிழததலார் -- எங்கும்நலான்

யபலாகமடி யலாமைல் தபலாழததல்லலாம் என்தநஞ்சம்

யவகத துடிதயதன் விழந்து.

.

அழவதன்றி ஏதும் அறியயன்; இமறமயத

ததலாழவதன்றி ஏதும் ததரியயன்; -- விழகின்ற

ஆதணன்ற சலாதிதயன்றன் அங்கந் துமளப்பததல்லலாம்

ஏதனன்ற யகட்யட எமன.

.

கண்ணலால் மிரட்டிதயமனக் கலாமலப் பிடிததழததிப்

புண்ணலாக்கி மவததலார்ப் புலதனல்லலாம் -- என்னலாயவன்

தபலால்லலாக் கரம்வந்துப் புக்கத தழவங்கலால்

தசலால்லலா இடதமைல்லலாஞ் சூழ்ந்து.

.

மற்றம் மடிந்ததம்மைலா மூசசும் அடங்குதம்மைலா

இற்றிதயம் நிற்க இயங்கலாமைல் -- சற்யறநலான்

தமைததவமன யவண்டுகியறன் மீண்டும் புணரலாதீர்

தசததவடல் தன்மனச சிமததது.

.

இனியிங்கு நில்லலா(து) எனதுயிரும்; அன்மனப்

பிணிதயன்ன வலாகும் புரியயன்; -- அணியசர்ந்யதலார்

என்மன விடுங்கயளன் ஈயதலார் பிணந்தலாயன

அன்மனப்பலார்க் கததலான் அமத.

.

(ஆதமைலாவின் யவண்டுயகலாள்)

.

அம்மைலா அழலாதீங்க அப்பலா இருக்கின்றலார்

நம்பிப்பலால் ஆற்றங்கள் நலான்வருயவன் -- அம்புலியின்

யபலாற்றங் கமததசலால்வீர் யபலாய்வருயவன் கண்கலாணலாக்

கலாற்றலாய் மைடியுறங்கிக் யகட்டு.

22



12 தவட்டிதயறியப்பட்ட தமைலாட்டு
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_(ஆஃசிபலா)

------------------------------------

அயட..

எட்டப்பன்களலா.!

எட்டுவயது பலாலகி 

எப்படியடலா உங்களுக்கு  கலாமகியலானலாள்..? 

*****

தமைலாட்டுவிடலாத தமைலாக்கின்

மட்டிக்கு யமையல

அப்படி என்னடலா

அட்டிமகமய கண்டுவிட்டீர்கள்.?

*****

பலால்மைனம் மைலாறலாத 

பசசிளம் பலாலகி

உங்களுக்கு என்னடலா

பலாதகம் தசய்தலாள்..?

*****

பலாதகசசிகள் 

பலயபர் இருக்க 

எதற்கடலா இந்தப்

பலாதகச தசயல்..?

*****

குதத தவக்கலாத 

குருதயதலாமலமய

குததிக் தகலான்ற

கலாமைக் தகலாடூரன்கயள.!

*****

தமைழகுவததிமய

சரழதது

வததிக்குசசியலால்

சமைலாதி கட்டிவிட்டீர்கயள..!

*****

தீவிரவலாதம்

எந்த வமகயில் வந்தலாலும்
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மறியடிப்யபலாம் என்ற

மரசு தகலாட்டுபவர்கயள..!

சிறமியின் பலலாதகலாரம்

எந்த வமக  தீவிரவலாதம் 

என்பமதச தசலால்ல

உங்களுக்கு திரலாணி உண்டலா..?

*****

ஆஃசிபலாவக்கு அந்நியலாயம் நடந்த

அடுதத நலாயள குற்றவலாளிகள் 

யலாதரன்ற ததரிந்தும் 

குற்றவலாளிகமள தப்ப விட்டது

யலாருமடய குற்றம்..? 

*****

எங்கள் ஆஃசிபலா என்ன 

உங்களுக்கு அவ்வளவ சப்பலா..?

இது இயற்மக தகலாஞ்சும் கலாஷ்மீரலா.?

இல்மல குழந்மதமயக் தகலால்லும் சிரியலாவலா.?

*****

யதசம் மழதும்

தங்கள் கட்சிதலான்

யகலாயலலாட்ச யவண்டுதமைன்ற 

கங்கணம் கட்டிக்தகலாண்டு 

தசயல்படுபவர்கயள..!

இங்கீதம் உங்களுக்கு 

தகலாஞ்சயமைனும் இருந்தலால்

சங்யகலாஜேமின்றி பதவி விலகுங்கள்! 

***** 

#மைலாறன் மைணிமைலாறன்
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13 சலாதிக்கு_யபதி தகலாடுப்யபலாம்
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

#வடுக்களின்_வரலலாற_

அந்த 

வண்ணலானுக்கு தசலால்லி அனுப்பு

வந்து தவள்மளக் கட்டட்டும்!

அந்த

அம்பட்டனுக்கு தசலால்லி அனுப்பு

வந்து மைங்கள வலாததியம் மழங்கட்டும்!

அந்த

பமறயனுக்கு தசலால்லி அனுப்பு

வந்து குருதயதலாமல பின்னட்டும்!

****

ஏம்ப்பலா ! 

பமறயன கூப்புடு –பமறயடிக்க.

ஏம்ப்பலா ! 

அம்பட்டன கூப்புடு–மீமச வழக்க.

ஏம்ப்பலா ! 

வண்ணலான கூப்புடு வலாய்க்கரிசி புடிக்க.

****

இப்படியலான ஏளனப் யபசசுகள் கிரலாமைப்புறங்களில்

அங்தகங்தகனலாதபடி இன்றம்  எங்கும் எதிதரலாலிததபடி!

இப்படியலாக நல்லதிலும் தகட்டதிலும்

உங்கயளலாடு ஒததலாமச புரிபவர்களுக்கு

நீங்கள் அளிக்கும் ஆணவப் பட்டம்

உங்கமள விட்டு நீங்கலாத இரலாணுவச சட்டம் !

******

யடய்.! 

வண்ணலாமூட்டு யசலாதமத தின்னலாத

நீ மைண்ணலாப் யபலாயிடுவ !

யடய்.! 
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அம்பட்டன் வீட்டு தபலாண்ணப் பலாக்கலாத

நீ அழஞ்சிப் யபலாயிடுவ !

யடய்.! 

பமறயன்வூட்டு தபலாணதமதப் தூக்கலாத

நீயும் தபலாமதஞ்சிப் யபலாயிடுவ !

***

இப்படியலான வமசதமைலாழகள் கமசதமைலாழகளலாய்

எந்தச சட்டததிட்டங்கமளயும் மைதியலாமைல்;

ஆனலால் இடஒதுக்கீட்டில் மைட்டும்

இருபது விழக்கலாடு கட்டலாயம் யவண்டுமைலாம்!

என்ன இது அந்நியலாயம்

யலார் தசலால்வலார் நியலாயம்

அரயச நீ ஏமைலாந்தலால்

உனக்யக பூசிடுவலார் சலாயம் !

அழக்குத துணி தவளுப்பவன் இல்மலதயன்றலால்

பழப்யபறிப் யபலாகுயமை உன் ஆமட!

அம்பட்ட குலதயதலான் இல்மலதயன்றலால்

தசம்பட்மடயலாகுயமை உன் தமல !

பமறயர் இனததவன் இல்மலதயன்றலால்

பிணவலாமட வீசுயமை உன் அமற !

ஓட்டு யகட்டுப் யபலாகும்யபலாது மைட்டும்

உசந்தவனலாக ததரிகின்றலாயன அம்மூவரும்! 

அவன் வீட்டு வலாயிமல யதவடு கலாதது

அமழததுச தசல்கின்றலாயய ‘கலார்’மூலம் !

சுகயபலாகமைலாய் நீங்கள் வலாழ

யுகம் யுகமைலாய் அவர்கள் யதய

தவறம் பகல்கனவலாய் யபலாகின்றயத

அந்தப் பலாவப்பட்ட ஜீவன்களின் ஆமசகள் !

அட  கண்டலார ஓலிகளலா..!

மண்டலாசு கவிஞன் மைட்டும்

மப்பதுல சலாகலாமை இருந்திருந்தலா
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இயநரம் உங்கமளதயல்லலாம்

கண்டம் துண்டமைலா தவட்டி

கலாக்கலாவக்குப் யபலாட்டிருப்பலான் !

சலாதிக்கு சுடுகலாடு தள்ளி தவசசலான் – அவன்

சந்தனக் கட்மடயிலலா  தகலாள்ளி தவசசலான் ?

சுள்ளியியல தகலாள்ளி தவக்கும்யபலாயத

தகலால்மலயியல யபலாறவயன என்ன ஏததம் ! 

மமளயியலயய மிளலாகலாய கிள்ளிதவசசி

பிஞ்சு தநஞ்சியல வஞ்சக நஞ்ச தசசி

தன் சமூகதமத வளர்ப்பதற்யக இரலாப்பகலலா பலாடுபட்டலா

பிறதகங்யக சமைதர்மை சமூதலாயம் தமழக்கப் யபலாகுது.?

ஏகலாளி வரலன்னலா–ஆரு பலாமட கட்டுவலா ?

மடியலாளி வரலன்னலா–ஆரு தலாடி மைழப்பலா ?

பமறயலாளி வரலன்னலா–ஆரு பமறயடிப்பலா ?

எல்லலாம் ததரிஞ்சிருந்தும் எகததலாளம் யபசுறீயய !

அவன் உமழப்மப சுரண்டிக்கிட்டு அவனயய ஏசுறீயய !

தபலாண்சலாதி இருக்க; யவற தபண் சலாதியிடம் யபலாறவயன!

உன்சலாதி அப்யபலா உனக்கு ஞலாபகததுக்கு வரமலயலா.?

அட,  ஜேலாதி பிததுப்புடிசச தலாயயலாலிகளலா.! 

சலாமின்னு ஒண்ணு நிசமைலா இருந்தலாக்கலா

உங்கமளத ததலாண்மடயில குததி தகலான்யனப்யபலாட்டிருக்கும்!

வீதிக்கு வீதி நீ–சலாதி மைலாநலாடு யபலாட்டலாலும்

அடிக்கடி உனக்கு யபதி மைருந்து தகலாடுக்க; 

ஆதியில் இருந்யத ஒரு அம்யபதகலார்

ஆங்கலாங்யக யதலான்றிகிட்யடதலான் இருக்கலான்!

கீழ்சலாதிக்கலாரதனன்ற என்மன இழக்கிறலாய்;

யமைல்சலாதியில் நீ பிறந்து என்னதத கிழததுவிட்டலாய் ?

யமைல்நலாட்டுக்கலாரன் நம்மைல கலாரி உமிழறலான்

யமைல்தட்டில் நீ பிறந்தும்–யபலாடுறது நரியவஷம்!

வண்ணலாததி வரலன்னலா; புதுசலா சமமைஞ்ச

27



உன் தபலாண்யணலாட தூமைததுணிய துமவக்க,

நீ தவசசிருக்கும் தவப்பலாட்டியலா வருவலா.?

அவசர சிகிசமசக்கு அம்பட்டசசி வரலன்னலா

வகுற தபருதத உன் தபலாண்டலாட்டிக்கு - உன் ஒண்ணுவிட்ட பங்கலாளியலா பிரசவம் பலாப்பலான்.? 

அட தவளங்கலாத தவறம்மபயயல !

இப்யபலாதலாவதுப் புரியுதலா ? உன்சலாதி உனக்கு

அப்யபலாமதக்கு  உதவிக்கு  வரலாதுண்ணு.!

ததலாழமல தவசசிததலான் சலாதியப் பிரிசசலான்! 

உன் சலாதிய தவசசலா ததலாழமலப் பிரிசசலான் ?

இங்கு சலாதிய தவசசுதலான் அரசியயல நடக்குது

அந்த அரசியயல இல்லன்னலா உன்சலாதியும்  அம்யபலாதலான்!

யமைல் படிப்பு மடிசசி நலாங்க ஆபிஸல

ஹயர் ஆபிஸசரலா இருந்தலாலும்,

பிஸயகலாதது குமைலாஸததலாவம் எங்கமள

ஒரு தினுசலாததலான் பலாக்குறலான்!

மைனுசலால மைதிக்கலாத மைலானம்தகட்ட சலாதிங்க

மிருகதமத தின்னுகிற மிருகததுக்கு சமைங்க!

இது எகததலால யபசசு இல்ல; என்தநஞ்சுக்குள்ள

தநடுநலாளலா சுமைந்துகிட்டிருக்கும் தபரும்பலார சுமமைங்க!

#மைலாறன்_மைணிமைலாறன்
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14 யகட்டீரலா யகவலதமத
- கவிஞர் அம்பிகலா குமைரன்

#வடுக்களின்_ #வரலலாற_ஆசிபலா

யகட்டீரலா யகவலதமதக்

யகடுதகட்ட மைலானிடதமத

நலாட்டிற்குள் நடக்கின்ற

நயவஞ்சகக் யகலா;நடதமத

ஆததிரந்தலான் தலாங்கவில்மல

ஆண்டவனும் யபசவில்மல

சலாததிரங்கள் வலாழவில்மல

சங்கடங்கள் தீரவில்மல

நீட்டுகின்ற இடததிதலல்லலாம்

நீள்கின்ற உம்குறிகள்

கலாட்டுகின்ற யபரிழப்பில்

கதறிநலான் யகட்கின்யறன்

உதிரததின் தபருவலிமய

உம்தலாயிடம் யகட்டீயரலா

உதிததுவிட்ட யமைலாகததில்

ஆசிபலாமவத ததலாட்டீயரலா

குதிமரயின் பசிதீர்தத

குலவிளக்மக அமணததீயரலா

மைதியில்லலா மண்டங்கள்

மையிரலாகி இமணந்தீயரலா

நிர்கதியலாய் நின்றவமள

நீள்துன்பம் தசய்தீயரலா

அர்சசமன பூமவக்தகலான்ற

அந்தவரம் யகட்டீயரலா

யகலாமழகயள உம்ஆண்மமை

யகலாயிலுக்குள் தசலான்னீயரலா

யபமழக்குள் உட்கலார்ந்த

கடவமளயும் ரசிததீயரலா
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கலாவியின் மகக்கூலி

கலாமைதமதச தசலான்னீயரலா

பலாவிகள் உம்மைலாயல

நலாதடங்கும் கண்ணீயரலா

பூக்கலாத தபண்மமைக்குள்

உம்தவறிமய விமதததீயரலா

பலாக்கலாத  பலாகதமைல்லலாம்

பங்கிட்டுச சிமதததீயரலா

கலாமைப்பசி தகலாண்யடலாயர

கலாழ்ப்புணர்வில நின்றீயரலா

கலாமைததின் உய்யநிமல

எதுதவன்ற ததரிவீயரலா

அங்கததில் ஏதுமில்மல

அந்தரங்கச சூதுமில்மல

ததலாழகின்ற எல்லலாயமை

யதலாற்றததில் ததய்வதமைன்றலால்

மைண்டியிட்டு நீர்ததலாழத

அவள்குறியய ததய்வமைடலா!!

- அம்பிகலா குமைரன்.
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15 வடுக்களின்_வரலலாற_அனிதலா
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

-----------------------------------

அனிதலா,.!

உன் மைரணம் தசலால்வது என்ன? வணிகததனமைலான அரசியலில் 

நீ மைலிவ யதவமதயலாகப்  பலார்க்கப்பட்டதின் விமளவ 

உன் மைருததுவக் கனவ தகர்க்கப்பட்டுவிட்டது. 

நீட்  என்னும் எமைன் 

உன்மன தூக்கிலிட்டு விட்டலான்.  நலாங்கள்  என்னதலான் கலாட்டுக்கததுக்கததினலாலும் 

தசவிடன் கலாதில் ஊதிய சங்குதலான் கலாட்டலாட்சி தர்பலாரில்,. 

***********

#மைலாறன்மைணிமைலாறன் 

3/5/18
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16 அப்பலாவி வலாக்கலாளன் 
-பலாம்பன் ம.பிரசலாந்த

#வடுக்களின்_வரலலாற.  #கவிமத_யவள்வி

ஆனலாலும் நலாதனன்ன

அப்பலாவி வலாக்கலாளன்.

அதனலாயல இப்யபலாது

அடங்குகியறன் 

இந்த

அவலதமத நிமனவூட்ட 

ததலாடங்குகியறன்.

#வடுக்களின்_வரலலாற  #மைறதி

மைறந்திடத தலாயன 

மைண்ணில் பிறந்யதலாம் 

மைததிய மைலாநில அரசுகயள.

நீ

மைலாத தமைலாருதகலாமல

தசய்திடத தலாயன

கலாததிருக் கிரததம் சிரசுகயள!

      ...............................

மைறப்யபலாம் என்பமத 

அறிந்தலாய் -அந்த

மைமைமதயில் ஆயிரம்

புரிந்தலாய்.

தகலாடுமமைகள் பலவலாய்

தகலாடூரம் பலவலாய்

தகலாண்டலாடிக் களிததுத 

குதிததலாய் - யலாம்

திண்டலாடும் நிமலகண்டு

சிரிததலாய்.

எல்லலாயமை மைறப்பது
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எங்கள்குணம் - எமதயும்

தசலால்லலாமைல் கிடப்பது

எங்கள் பயம்.

தவல்லலாமைல் யபசுகின்ற

தவறந்தமிழ் யதசததலார்

தகலால்லலாமைல் விட்டதும்

பிமழயலானது - உமன

தகலால்லலாத தலாலிந்த 

நிமலயலானது.

உன்மன

என்தனன்ன யவலாதசலால்லி 

புண்ணுள்ள இடம்பலார்தது

மைண்ணள்ளி யமைல்தகலாட்டி

மைனதலார தீமூட்டி

மைனயவத மனதீர்க்க 

மைனங்தகலாள்கியறன்......

ஆனலாலும் நலாதனன்ன

அப்பலாவி வலாக்கலாளன்.

அதனலாயல இப்யபலாது

அடங்குகியறன் 

இந்த

அவலதமத நிமனவூட்ட 

ததலாடங்குகியறன்.

                -பலாம்பன் ம.பிரசலாந்த  03.04.2018      12.16  PM
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17 அரியலூர் அனிதலா
- கவிஞர் அரவிந்தன் குருநலாதன்

அரியலூர் அனிதலா,

கனவகள் மைட்டுயமை கலாண

கற்றத தந்த ஏழ்மமை தகலாண்டவள்.

கல்வி,

அவள் தவன்தறடுததது.

மைருததுவர் கனவ,

அவள் அகமவயயலாடு வளர்ந்தது.

ததன்றமல நலாடிய 

பூங்தகலாதது

அவள் கனவ,

நீட் எனும்

புயலின் கரங்களலால்

பிய்தததரியப்பட்டது.

மகததலாடும் தூரம்தலாதனன

கனவிமன வளர்ததவள்

மகயலாலலாகலாத தபலாம்மமை யபலாலும்

அரசின்

அலட்சியததலால் நீட்

அரக்கனுக்கு இமரயலானலாள்.

மைருததுவர் கனவ இனி ஏமழக்கு

கலானல் நீரலா?

வசதி பமடதயதலார்க்கு மைட்டும்

யகலாயில் யதரலா?

தட்டிக் யகட்கலாமைல்

குடியில் மூழ்கி

தததளிக்கும்

தமிழ்நலாட்டிற்கு

"யபலாமதயூர்"தலான்

இனி யபரலா?
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18 டிஎஸபி விஷ்ணுபிரியலா மைர்மை மைரணம்
- கவிஞர் மைணிமைலாறன்

#வடுக்களின்_வரலலாற #டி_எஸ_பி

கலாக்கிப் பூ

**************

தூக்கிட்டுக் தகலாண்டதலா.?

தூக்கு மைலாட்டப்பட்டதலா.?

உடற்கூற ஆய்தவன்பது

ஒருதமல பட்சம்தலான் !

சிபிஐ விசலாரமணதயன்பதும்

தவறம் கண்ணலாமூசசிதலான் !

தபலாறப்பு வகிப்பவருக்யக

தபலாறப்பு இல்லலாதயபலாது

தபலாங்கி எழந்து

யபலார்க்தகலாடித தூக்கி என்ன பயன் ?

யமைலிடதது டலார்சசர் தலாங்கலாமைல்

தமைல்லிய யமைனமக யமையலலாகம் யபலானதலால்

எதிரணியினரின் வலாதயல்லலாம் - அவல் !

தமைன்றததுப்பி தமைன்றததுப்பி

வலாய்கள்தலான் புண்ணலானயத தவிர

வழக்கு ஒன்றம் யமைலிடதமத

பலாதிதததலாக ததரியவில்மல.

அவரவர் யஜேலாலிகமள

அவரவர் ஜேலாலியலாக

பலார்ததுக்தகலாண்டுதலான் இருக்கிறலார்கள்

சம்பவம் நடந்த தடயங்கயள ததரியலாதபடி!

கம்பீர நமடநடந்து

கர்ஜேமன ஏதுமின்றி

கலாக்கி சட்மடக்யக

கவரவம் யதடித தந்தவரின்

கமடசி நிமிடம், 

தூக்கு கயிற்றில்

நலாக்கு தவளியில் தள்ளியபடி!
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உறவகள் ஒப்பலாரி மவக்க

நட்புகள் கதறி அழ

மீடீயலாக்கள் மைலாறி மைலாறி க்ளிக்க

ஆள்பவமர தவிர

அமனதது தரப்பினரும்

அனுதலாபம் என்ற தபயரில்

அமறகூவல் விட,

பலாவம் பரிதலாபததுக்குரிய ஜீவன்

பலாமடயில் சலனம் ஏதுமின்றி

இறதி ஊர்வலததுடன்

இடுகலாட்மட யநலாக்கி

சுடுகலாட்டலானின் ஆமணக்கினங்க

இந்து மைரபுப்படி ஈமைசசடங்கு !

வீர மைங்மகயின்

மைரணததிற்குப் பின்னலால்

ஜேலாதி என்னும்

சலாக்கமட நதி

கழதமத அமக்கியதலால்

கலாக்கிப்பூவின்

தன்மைலான உணர்சசி

தூக்கு கயிற்மற மததமிட்டது !

தவளிவரலாத இரகசியங்கள்

தவளிவர யநர்ந்தலாலும்

வழக்கு என்னயவலா

உழவன் வீட்டு ஒழக்கலாய்

துருபிடிததுப் யபலாவததன்னயவலா உண்மமை !

சலாமைலான்யனின் சலாவக்கு

நீதி யவண்டி

சலாட்மட சுயற்றிய

ஒரு கலாவல்கலாரிக்கு

கலாவலர்கயள சகுனிகளலா?

கமைலாண்யடலா பமட
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கலாவல்பூமன பமட

பறக்கும் அதிரடி பமட

எல்லலாம் இருந்தும்

ஏன் கலாவல்ததுமற

கறப்பலாடுகளின் மககளில் ? 

ஒரு சலாமைலான்யக் கவிஞனின்

நியலாயமைலான யகள்விக்கு

சரியலான பதில் கிமடக்குதமைன்றலால்

உயிர் நீதத உததமியின்

ஆதமைலா சததியமைலாய் சலாந்தியமடயும்.

இரங்கல் தீர்மைலானம் என்பது

தவறம் சம்பிரதலாயக்  யகலார்மவகள்

வரங்கள் வலாங்கி வந்தவர்க்யக

இரங்கல் பலாக்கள் யமைலாட்சம் தரும்.

***********************************************

தபலாறியியல் மைலாணவர் யகலாகுல்ரலாஜ்  தகலாமல வழக்மக விசலாரிதது வந்த திருசதசங்யகலாடு டிஎஸபி 

விஷ்ணுபிரியலா கடந்த 18/9/2015 அன்ற தனது அலுவலக வீட்டில் மைர்மைமைலான மமறயில் இறந்து 

கிடந்தயபலாது எழதியது.

மைலாறன்மைணிமைலாறன்
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19 யகலாகுல கிருஷ்ணன் மைமறவ
- கவிஞர் கதலாதலாசன்

#சலாஸதலா

#வடு க் களி ன் _வரலலா ற _சலா ஸ தலா

குறிப்பு: தபலாறியியல் கல்லூரியின் விடியலாத விதிமமறயினலால் உயிர் விட்ட மைலாணவன்.பல 

யபலாரலாட்டம் பின்னும் சரியலான மடிவின்றி மைமறக்கப்பட்ட உண்மமைகள்......

அரியர் ஆற இருந்தலால்

வகுப்பமறயில் இடமில்மல என

கல்லமறயில் இடம் தந்த

கல்லூரியின் மகததிமர

அறம் யபசி தசய்த தகலாமலமய

புறம் யபச ஆள் இல்மல

அறம் யதடி தசன்ற யபலாரலாட்டமம்

ஆற நலாமள தலாண்ட வில்மல

கலால விதியினலால் சலாகலாமைல்

கல்லூரி விதியினலால் தசததவனுக்கு

நீதி இங்கு கிமடக்க வில்மல

அந்த யசதி கூட நிமலக்க வில்மல

பல பததிரிமக வலாமய பணம் மூடியது

சில பததிரிமக பணததின் வலாமய மூடியது

வடுக்களுக்கலாக வருந்துவதும் 

மைறப்பதும் மைமறப்பதும்

மைறபடியும் மைறப்பதும்

மைறப்பதும் இயல்பலாகி விட்டன......

~ கதலாதலாசன்

(மதது கருப்மபயலா.பி)

................................................................நன்றி.....................................................................
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FreeTamilEbooks.com - எங்கமளப் பற்றி

மின்புததகங்கமளப் படிக்க உதவம் கருவிகள்:

மின்புததகங்கமளப் படிப்பதற்தகன்யற மகயியலயய மவததுக் தகலாள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் 
தற்யபலாது சந்மதயில் வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets யபலான்றமவ இவற்றில் தபரும்பங்கு 
வகிக்கின்றன. இததமகய கருவிகளின் மைதிப்பு தற்யபலாது 4000 மதல் 6000 ரூபலாய் வமர குமறந்துள்ளன. 
எனயவ தபரும்பலான்மமையலான மைக்கள் தற்யபலாது இதமன வலாங்கி வருகின்றனர்.

ஆங்கிலததிலுள்ள மின்புததகங்கள்:

ஆங்கிலததில் லட்சக்கணக்கலான மின்புததகங்கள் தற்யபலாது கிமடக்கப் தபறகின்றன. அமவ PDF, EPUB,
MOBI,  AZW3.  யபலான்ற வடிவங்களில் இருப்பதலால்,  அவற்மற யமைற்கூறிய கருவிகமளக் தகலாண்டு நலாம்
படிததுவிடலலாம்.

தமிழலுள்ள மின்புததகங்கள்:

தமிழல் சமீபததிய புததகங்கதளல்லலாம் நமைக்கு மின்புததகங்களலாக கிமடக்கப்தபறவதில்மல. 
ProjectMadurai.com எனும் குழ தமிழல் மின்புததகங்கமள தவளியிடுவதற்கலான ஒர் உன்னத யசமவயில் 
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழ இதுவமர வழங்கியுள்ள தமிழ் மின்புததகங்கள் அமனததும் PublicDomain-
ல் உள்ளன. ஆனலால் இமவ மிகவம் பமழய புததகங்கள்.

சமீபததிய புததகங்கள் ஏதும் இங்கு கிமடக்கப்தபறவதில்மல.

எனயவ ஒரு தமிழ் வலாசகர் யமைற்கூறிய “மின்புததகங்கமளப் படிக்க உதவம் கருவிகமள” 
வலாங்கும்யபலாது, அவரலால் எந்த ஒரு தமிழ் புததகதமதயும் இலவசமைலாகப் தபற மடியலாது.

சமீபததிய புததகங்கமள தமிழல் தபறவது எப்படி?

சமீபகலாலமைலாக பல்யவற எழததலாளர்களும், பதிவர்களும், சமீபததிய நிகழ்வகமளப் பற்றிய 
விவரங்கமளத தமிழல் எழதத ததலாடங்கியுள்ளனர். அமவ இலக்கியம், விமளயலாட்டு, கலலாசசலாரம், 
உணவ, சினிமைலா, அரசியல், புமகப்படக்கமல, வணிகம் மைற்றம் தகவல் ததலாழல்நுட்பம் யபலான்ற 
பல்யவற தமலப்புகளின் கீழ் அமமைகின்றன.

நலாம் அவற்மறதயல்லலாம் ஒன்றலாகச யசர்தது தமிழ் மின்புததகங்கமள உருவலாக்க உள்யளலாம்.

அவ்வலாற உருவலாக்கப்பட்ட மின்புததகங்கள் Creative Commons எனும் உரிமைததின் கீழ் தவளியிடப்படும். 
இவ்வலாற தவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப் புததகதமத எழதிய மூல ஆசிரியருக்கலான உரிமமைகள் 
சட்டரீதியலாகப் பலாதுகலாக்கப்படுகின்றன. அயத யநரததில் அந்த மின்புததகங்கமள யலார் 
யவண்டுமைலானலாலும், யலாருக்கு யவண்டுமைலானலாலும், இலவசமைலாக வழங்கலலாம்.

எனயவ தமிழ் படிக்கும் வலாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபததிய தமிழ் மின்புததகங்கமள 
இலவசமைலாகயவ தபற்றக் தகலாள்ள மடியும்.

தமிழலிருக்கும் எந்த வமலப்பதிவிலிருந்து யவண்டுமைலானலாலும் பதிவகமள எடுக்கலலாமைலா?

கூடலாது. ஒவ்தவலாரு வமலப்பதிவம் அதற்தகன்யற ஒருசில அனுமைதிகமளப் தபற்றிருக்கும். ஒரு 
வமலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவரது பதிப்புகமள “யலார் யவண்டுமைலானலாலும் பயன்படுததலலாம்” என்ற 
குறிப்பிட்டிருந்தலால் மைட்டுயமை அதமன நலாம் பயன்படுதத மடியும்.
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அதலாவது “Creative Commons” எனும் உரிமைததின் கீழ் வரும் பதிப்புகமள மைட்டுயமை நலாம் பயன்படுதத 
மடியும்.

அப்படி இல்லலாமைல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமைததின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகமள நம்மைலால் 
பயன்படுதத மடியலாது.

யவண்டுமைலானலால் “All Rights Reserved” என்ற விளங்கும் வமலப்பதிவகமளக் தகலாண்டிருக்கும் 
ஆசிரியருக்கு அவரது பதிப்புகமள “Creative Commons” உரிமைததின் கீழ் தவளியிடக்யகலாரி நலாம் நமைது 
யவண்டுயகலாமளத ததரிவிக்கலலாம். யமைலும் அவரது பமடப்புகள் அமனததும் அவருமடய தபயரின் 
கீயழ தலான் தவளியிடப்படும் எனும் உறதிமயயும் நலாம் அளிக்க யவண்டும்.

தபலாதுவலாக புதுப்புது பதிவகமள உருவலாக்குயவலாருக்கு அவர்களது பதிவகள் நிமறய வலாசகர்கமளச 
தசன்றமடய யவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நலாம் அவர்களது பமடப்புகமள எடுதது இலவச 
மின்புததகங்களலாக வழங்குவதற்கு நமைக்கு அவர்கள் அனுமைதியளிததலால், உண்மமையலாகயவ அவர்களது 
பமடப்புகள் தபரும்பலான்மமையலான மைக்கமளச தசன்றமடயும். வலாசகர்களுக்கும் நிமறய புததகங்கள் 
படிப்பதற்குக் கிமடக்கும்

வலாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வமலப்பதிவ மகவரிகளில் கூட அவர்களுமடய பமடப்புகமள யதடிக் 
கண்டுபிடிதது படிக்கலலாம். ஆனலால் நலாங்கள் வலாசகர்களின் சிரமைதமதக் குமறக்கும் வண்ணம் 
ஆசிரியர்களின் சிதறிய வமலப்பதிவகமள ஒன்றலாக இமணதது ஒரு மழ மின்புததகங்களலாக 
உருவலாக்கும் யவமலமயச தசய்கியறலாம். யமைலும் அவ்வலாற உருவலாக்கப்பட்ட புததகங்கமள 
“மின்புததகங்கமளப் படிக்க உதவம் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவமமைக்கும் யவமலமயயும் 
தசய்கியறலாம்.

FreeTamilEbooks.com

இந்த வமலததளததில்தலான் பின்வரும் வடிவமமைப்பில் மின்புததகங்கள் கலாணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வமலதளததிலிருந்து யலார் யவண்டுமைலானலாலும் மின்புததகங்கமள இலவசமைலாகப் 
பதிவிறக்கம்(download) தசய்து தகலாள்ளலலாம்.

அவ்வலாற பதிவிறக்கம்(download) தசய்யப்பட்ட புததகங்கமள யலாருக்கு யவண்டுமைலானலாலும் இலவசமைலாக
வழங்கலலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களலா?

நீங்கள் தசய்யயவண்டியததல்லலாம் தமிழல் எழதப்பட்டிருக்கும் வமலப்பதிவகளிலிருந்து பதிவகமள
எடுதது, அவற்மற LibreOffice/MS Office யபலான்ற wordprocessor-ல் யபலாட்டு ஓர் எளிய மின்புததகமைலாக 
மைலாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவம்.

அவ்வளவதலான்!

யமைலும் சில பங்களிப்புகள் பின்வருமைலாற:

1.ஒருசில பதிவர்கள்/எழததலாளர்களுக்கு அவர்களது பமடப்புகமள “Creative Commons” 
உரிமைததின்கீழ் தவளியிடக்யகலாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2.தன்னலார்வலர்களலால் அனுப்பப்பட்ட மின்புததகங்களின் உரிமமைகமளயும் தரதமதயும் 
பரியசலாதிததல்
3.யசலாதமனகள் மடிந்து அனுமைதி வழங்கப்பட்ட தரமைலான மின்புததகங்கமள நமைது 
வமலதளததில் பதியவற்றம் தசய்தல்

விருப்பமள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் மகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவம்.
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இந்தத திட்டததின் மூலம் பணம் சம்பலாதிப்பவர்கள் யலார்?

யலாருமில்மல.
இந்த வமலததளம் மழக்க மழக்க தன்னலார்வலர்களலால் தசயல்படுகின்ற ஒரு வமலததளம் ஆகும். 
இதன் ஒயர யநலாக்கம் என்னதவனில் தமிழல் நிமறய மின்புததகங்கமள உருவலாக்குவதும், அவற்மற 
இலவசமைலாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுயமை ஆகும்.
யமைலும் இவ்வலாற உருவலாக்கப்பட்ட மின்புததகங்கள், ebook reader ஏற்றக்தகலாள்ளும் வடிவமமைப்பில் 
அமமையும்.

இததிட்டததலால் பதிப்புகமள எழதிக்தகலாடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவருக்கு என்ன லலாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இததிட்டததின் மூலம் எந்தவிதமைலான ததலாமகயும் தபறப்யபலாவதில்மல. 
ஏதனனில், அவர்கள் புதிதலாக இதற்தகன்ற எந்தஒரு பதிமவயும்  எழதிததரப்யபலாவதில்மல.
ஏற்கனயவ அவர்கள் எழதி தவளியிட்டிருக்கும் பதிவகமள எடுததுததலான் நலாம் மின்புததகமைலாக 
தவளியிடப்யபலாகியறலாம்.
அதலாவது அவரவர்களின் வமலதளததில் இந்தப் பதிவகள் அமனததும் இலவசமைலாகயவ 
கிமடக்கப்தபற்றலாலும், அவற்மறதயல்லலாம் ஒன்றலாகத ததலாகுதது ebook reader யபலான்ற கருவிகளில் 
படிக்கும் விதததில் மைலாற்றித தரும் யவமலமய இந்தத திட்டம் தசய்கிறது.
தற்யபலாது மைக்கள் தபரிய அளவில் tablets மைற்றம் ebook readers யபலான்ற கருவிகமள நலாடிச தசல்வதலால் 
அவர்கமள தநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வலாய்ப்பலாக அமமையும்.

நகல் எடுப்பமத அனுமைதிக்கும் வமலதளங்கள் ஏயதனும் தமிழல் உள்ளதலா?

உள்ளது.
பின்வரும் தமிழல் உள்ள வமலதளங்கள் நகல் எடுப்பதிமன அனுமைதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்வலாற ஒர் எழததலாளரிடம் Creative Commons உரிமைததின் கீழ் அவரது பமடப்புகமள 
தவளியிடுமைலாற கூறவது?
இதற்கு பின்வருமைலாற ஒரு மின்னஞ்சமல அனுப்ப யவண்டும்.

<துவக்கம்>

உங்களது வமலததளம் அருமமை [வமலதளததின் தபயர்].
தற்யபலாது படிப்பதற்கு உபயயலாகப்படும் கருவிகளலாக Mobiles மைற்றம் பல்யவற மகயிருப்புக் 
கருவிகளின் எண்ணிக்மக அதிகரிதது வந்துள்ளது.
இந்நிமலயில் நலாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வமலதளததில், பல்யவற தமிழ் 
மின்புததகங்கமள தவவ்யவற துமறகளின் கீழ் யசகரிப்பதற்கலான ஒரு புதிய திட்டததில் 
ஈடுபட்டுள்யளலாம்.
இங்கு யசகரிக்கப்படும் மின்புததகங்கள் பல்யவற கணிணிக் கருவிகளலான Desktop,ebook readers like kindl, 
nook, mobiles, tablets with android, iOS யபலான்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் அமமையும். அதலாவது இததமகய 
கருவிகள் support தசய்யும் odt, pdf, ebub, azw யபலான்ற வடிவமமைப்பில் புததகங்கள் அமமையும்.
இதற்கலாக நலாங்கள் உங்களது வமலதளததிலிருந்து பதிவகமள
தபற விரும்புகியறலாம். இதன் மூலம் உங்களது பதிவகள்
உலகளவில் இருக்கும் வலாசகர்களின் கருவிகமள யநரடியலாகச தசன்றமடயும்.
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எனயவ உங்களது வமலதளததிலிருந்து பதிவகமள பிரதிதயடுப்பதற்கும் அவற்மற மின்புததகங்களலாக 
மைலாற்றவதற்கும் உங்களது அனுமைதிமய யவண்டுகியறலாம்.
இவ்வலாற உருவலாக்கப்பட்ட மின்புததகங்களில் கண்டிப்பலாக ஆசிரியரலாக உங்களின் தபயரும் மைற்றம் 
உங்களது வமலதள மகவரியும் இடம்தபறம். யமைலும் இமவ “Creative Commons” உரிமைததின் கீழ் 
மைட்டும்தலான் தவளியிடப்படும் எனும் உறதிமயயும் அளிக்கியறலாம்.
http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கமள பின்வரும் மகவரிகளில் ததலாடர்பு தகலாள்ளலலாம்.
e-mail :freetamilebooksteam@gmail.com
FB :https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +:https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</மடிவ>

யமைற்கூறியவலாற ஒரு மின்னஞ்சமல உங்களுக்குத ததரிந்த அமனதது எழததலாளர்களுக்கும் அனுப்பி 
அவர்களிடமிருந்து அனுமைதிமயப் தபறங்கள்.

மடிந்தலால் அவர்கமளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுமடய வமலதளததில் பயன்படுததச 
தசலால்லுங்கள்.
கமடசியலாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமைதி அளிதது அனுப்பியிருக்கும் 
மின்னஞ்சமலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் மகவரிக்கு அனுப்பி மவயுங்கள்.

ஓர் எழததலாளர் உங்களது உங்களது யவண்டுயகலாமள மைறக்கும் பட்சததில் என்ன தசய்வது?

அவர்கமளயும் அவர்களது பமடப்புகமளயும் அப்படியய விட்டுவிட யவண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுமடய தசலாந்த மயற்சியில் மின்புததகம் தயலாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். 
ஆகயவ அவர்கமள நலாம் மீண்டும் மீண்டும் ததலாந்தரவ தசய்யக் கூடலாது.
அவர்கமள அப்படியய விட்டுவிட்டு அடுததடுதத எழததலாளர்கமள யநலாக்கி நமைது மயற்சிமயத ததலாடர
யவண்டும்.

மின்புததகங்கள் எவ்வலாற அமமைய யவண்டும்?

ஒவ்தவலாருவரது வமலததளததிலும் குமறந்தபட்சம் நூற்றக்கணக்கில் பதிவகள் கலாணப்படும். அமவ 
வமகப்படுததப்பட்யடலா அல்லது வமகப்படுததப் படலாமையலலா இருக்கும்.
நலாம் அவற்மறதயல்லலாம் ஒன்றலாகத திரட்டி ஒரு தபலாதுவலான தமலப்பின்கீழ் வமகப்படுததி 
மின்புததகங்களலாகத தயலாரிக்கலலாம். அவ்வலாற வமகப்படுததப்படும் மின்புததகங்கமள பகுதி-I பகுதி-II
என்றம் கூட தனிததனியய பிரிததுக் தகலாடுக்கலலாம்.

தவிர்க்க யவண்டியமவகள் யலாமவ?

இனம், பலாலியல் மைற்றம் வன்மமற யபலான்றவற்மறத தூண்டும் வமகயலான பதிவகள் தவிர்க்கப்பட 
யவண்டும்.

எங்கமளத ததலாடர்பு தகலாள்வது எப்படி?

நீங்கள் பின்வரும் மகவரிகளில் எங்கமளத ததலாடர்பு தகலாள்ளலலாம்.

•email : freetamilebooksteam@gmail.com

•Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

•Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இததிட்டததில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யலார்?

குழ – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by

•Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

•Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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